
 Het is misschien minder toevallig dan het lijkt. Taalverandering gaat vaak samen1

met veranderingen in de maatschappij. De keuze voor het Fries als schrijftaal in plaats van

het Latijn, duidt op een zekere moderniseringstendens in de 15e eeuw. Diezelfde tendens

kan ten grondslag liggen aan de sterke veranderingen in de taal.
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Publiekssamenvatting

Mechanismen van taalverandering. Klinkerverzwakking in het Fries van de 15e eeuw.

1. De totstandkoming van het onderzoek

Dit onderzoek begon als een onderzoek naar de geschiedenis van het Fries en werd
uiteindelijk een zoektocht naar oorzaken van taalverandering. Tijdens eerder
onderzoek naar de Friese taalgeschiedenis had bij mij de mening postgevat dat zich
juist in de late middeleeuwen (tussen 1400 en 1500) grote veranderingen hadden
voorgedaan in het Fries. Een kenmerk van het Fries van 1400 is dat de grammatica
veel ouderwetser is dan de Middel-Nederlandse van die tijd en eerder vergelijkbaar is
met het Oud-Nederlands van 1100. We noemen het Fries uit 1400 daarom Oud-Fries.
Het Fries van 1550 is al bijna net zo ‘modern’ Fries als bijvoorbeeld het Nederlands
van Vondel ‘modern’ Nederlands is.

Uitgerekend rond 1400 worden voor het eerst oorkonden in het Fries opgesteld (oudst
bewaarde stuk uit 1378 en één los stuk uit 1329!). Voorbeelden van oorkonden zijn
koopakten, verdragen tussen plaatselijke machthebbers of testamenten. Voor die tijd
waren de oorkonden in het Latijn. Na ± 1525 wordt de rol van schrijftaal
overgenomen door het Nederlands. De laatste friestalige oorkonde is van 1547.
Omdat oorkonden meestal gedateerd zijn, is het mogelijk om de taalvormen in die
teksten te dateren en zo veranderingen in de tijd waar te nemen. Het is voor het
taalhistorisch onderzoek dus een zeer gelukkige omstandigheid dat uitgerekend uit die
tijd van grote veranderingen betrekkelijk veel taalmateriaal beschikbaar is.  Ik ging er -1

voor het gemak - eerst maar van uit dat men in die tijd ongeveer schreef zoals men
sprak. Alles bij elkaar werd er in die tijd niet veel in het Fries geschreven. Men leerde
eerst schrijven in het Latijn en later ook Middel-Nederlands. Men gebruikte de
spellingsgewoonten van die talen om Fries mee te schrijven. Er was daarom niet één
vaste spelling van het Fries. Verdere analyse van het materiaal leverde aanwijzingen dat
dat ook een gerechtvaardigde veronderstelling was. 

In de zomer van 2006 kreeg ik de beschikking over 2 belangrijke bestanden, die
onderdeel uitmaken van de Friese Taaldatabank. Het ene was een digitaal tekstbestand
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van alle Friese oorkonden. Met behulp van een computerscript kon ik heel snel alle
vormen van één woord uit de teksten vissen, met bij elke vorm het nummer van de
oorkonde waarin het voorkomt. Het tweede bestand was een digitale database van de
oorkonden, met daarin alle jaartallen van de oorkonden en alle plaatsnamen die in de
debetreffende oorkonden genoemd worden. Die plaatsnamen geven een goede
aanwijzing over de herkomst van een oorkonde. We moeten er immers rekening mee
houden dat er ook in die tijd dialectverschillen bestonden. Door nu de woordvormen
te koppelen aan de jaartallen en plaatsen, bleek het mogelijk om de veranderingen in
het Fries van de 15  en vroege 16  eeuw te volgen, zowel in tijd als in ruimte. Ene e

daarbij ontstond een onverwacht gedetailleerd beeld van taalverandering. Met behulp
van grafieken en kaarten zijn de veranderingen en verschillen in beeld gebracht:

2. Op zoek naar mechanismen van taalverandering

Taalvariatie en taalverandering gaan vaak samen. Nu de veranderingen en verschillen
zelf zo gedetailleerd gevolgd kunnen worden, stelt zich de vraag: wat zijn mogelijke
oorzaken en hoe beïnvloeden beide elkaar?

In gangbare taalkundige theorieën wordt ervan uitgegaan dat woordvormen ontstaan
door het toepassen van regels. Het geheel van regels heet de grammatica van een taal.
Bij een ‘regelgrammatica’ is er per geval vaak maar één ‘juiste’ vorm. Zo geldt voor het
Nederlands als regel dat de vorm van het werkwoord bij ‘jij’ een -t achter de stam
krijgt: jij loopt . Maar in de vragende volgorde is het: loop jij? Er is dus variatie in de vorm

Figuur 1: In het Oud-Fries was het woord voor

‘zaak’: secke. In de loop van de 15  eeuwe

verdween de slot-e en werd het woord steeds

vaker als seck geschreven. Na 1460 wordt in zo’n

10-20% van de gevallen nog secke geschreven.
Figuur 2: De oorkonden waarin na

1460 noch secke geschreven wordt

(met slot-e) komen met name uit het

westen en zuiden van Fryslân.
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van het werkwoord (loopt of loop) maar die kun je prima met een afzonderlijke regel
beschrijven: geen -t als ‘jij’ meteen achter het werkwoord staat. Per geval is er dan toch
maar één uitkomst.

Wie met taal uit meerdere bronnen werkt, ziet dat sprekers uit één periode en dezelfde
streek in vergelijkbare gevallen toch verschillende vormen gebruiken. Vaak blijkt zelfs
één spreker meerdere woordvormen naast elkaar te gebruiken. Er zijn wel
grammaticamodellen die werken met optionele regels en een soort kansverdeling op
het voorkomen ervan. Zo’n regel voorzegt dat vorm ‘A’ in 60% van de gevallen
gebruikt wordt en vorm ‘B’ in 40%. Maar zo’n grammatica-met-kansverdeling kan dan
niet voorspellen dat de verhouding 30 jaar later bijvoorbeeld 70-30% geworden is. Met
behulp van een gangbare ‘regelgrammatica’ is het soms lastig om te verantwoorden
hoe en waarom sprekers zomaar wisselen en waarom die wisselingen ook nog eens
verschuiven.

Ik ben op zoek gegaan naar een model van taal dat in staat is om te verklaren dat één
en dezelfde spreker soms voor de ene en soms voor de andere vorm kiest en dat die
keuzes door de tijd heen kunnen verschuiven.

Meten is weten.....
Ik ben tijdens dit onderzoek tot de slotsom gekomen dat veel in taal in cijfers
uitgedrukt kan worden. In de gangbare grammatica’s is het verschil tussen een ‘e’ of
een ‘a’ een kwalitatief verschil: de éne klank is anders dan de ander, maar niet beter,
mooier of groter. Als je gaat meten met geluidsapparatuur blijken er meetbare
verschillen te bestaan: een ‘a’ heeft een eigen klankkleur die gemeten kan worden in
de frequentie (een getalswaarde) van de zogenaamde boventonen (formanten). En een
‘a’ duurt doorgaans een paar milliseconden langer dan een ‘e’. Nu weten taalkundigen
dat al lang. De gangbare taaltheorieën werken echter niet met die telbare, kwantitatieve,
informatie, maar met kwalitatieve categorieën.

Bij het tellen en meten aan taal is het belangrijk om na te gaan of de gevonden
aantallen of waarden echt iets betekenen of dat ze het gevolg zijn van toeval. Met
behulp van statistiek kan bijvoorbeeld nagegaan worden of getalsmatige verschillen
tussen twee teksten het gevolg zijn van toeval of dat ze duiden op verschillen in
taalgebruik.

Een dynamische kijk op taal
In mijn optiek is een wezenskenmerk van taal dat het bestaat uit telbare en meetbare
onderdelen, die door sprekers in voortdurende interactie gebruikt worden. Dergelijke
meetbare onderdelen zijn in principe voorspelbaar (determinisme). Denk bijvoorbeeld



 Eigenlijk [zYk], met een iets ander timbre van de ‘a’ dan in ‘zaak’, weergegeven2

door een apart fonetisch letterteken.
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aan de sterkte van een klank, waarvan je kunt berekenen met welke kracht die het oor
van een luisteraar bereikt. Omdat taal uit zoveel verschillende onderdelen met zoveel
sprekers bestaat, levert het samenspel van al die sprekers en al hun taaluitingen een
stelsel op dat heel ingewikkeld is en daardoor gedeeltelijk ónvoorspelbaar wordt.

Een goede vergelijking is het weer. De dampkring bestaat uit luchtmoleculen en
daarvan kun je in theorie berekenen hoe ze bewegen en botsen. Maar het geheel is zo
omvangrijk en ingewikkeld, dat weersvoorspellingen maar een beperkt aantal dagen
vooruit gegeven kunnen worden. Als taal dus ook een dergelijk stelsel is, dan kunnen
we weliswaar ‘taalvoorspellingen’ maken, maar met een beperkte reikwijdte ......

Het bleek niet mogelijk om in deze dissertatie zo’n deterministisch, dynamisch systeem in
één keer te ontwikkelen. Ik heb twee modellen ontwikkeld en getest die laten zien dat
bepaalde onderdelen van taal in ieder geval binnen zo’n grotere theorie begrepen
kunnen worden.

2. Wat is er feitelijke onderzocht?

De modellen van taalverandering worden gevoed met feiten over de veranderende taal.
Om het volgende verhaal enigszins te kunnen begrijpen, is het nodig om een paar
taalkundige begrippen hier te noemen en toe te lichten.

Ten eerste: lettergreep. Het woord ‘voor’ bestaat uit één lettergreep, het woord ‘maken’
uit twee lettergrepen: ma-ken. In het woord ‘maken’ ligt de klemtoon op de ‘a’:
má-ken. De tweede lettergreep is onbeklemtoond. In een onbeklemtoonde lettergeep
staat in het moderne Fries of Nederlands als regel een ‘stomme e’, zoals in: aarde,
lopen, bezem (de onderstreepte letter is de onbeklemtoonde, stomme e). De ‘stomme
e’ wordt in de taalkunde weergegeven met ‘c’ en om aan te geven dat het om een
gesproken klank gaat, staat het symbool tussen rechte haken: [c] (fonetisch schrift).
Verder wordt de duur van de klank in fonetisch schrift met ‘:’ weergegeven, dus [zak]2

is ‘zak’, maar [za:k] is ‘zaak’.



  En in een heel enkel geval [u], maar dat laat ik in deze samenvatting buiten3

beschouwing. Let op, in fonetisch schrift is [u] de klank van het Nederlandse ‘boek’. 
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In het Oud-Fries kon in onbeklemtoonde lettergrepen ook [a] voorkomen . Een3

voorbeeld uit het Oud-Fries is setta (met de klemtoon op sè) dat ‘zetten’ betekent. In
het Nieuw-Fries is dat sette. In het voorbeeld is de Oudfriese [a] klank van de
onbeklemtoonde lettergreep in het Nieuw-Fries een [c] (stomme e) geworden.
Klanken als [c] en [a] zijn klinkers, in tegenstelling tot medeklinkers, zoals de [s], [t] of
de [m].

In dit onderzoek bestudeer ik in detail de veranderingen van de onbeklemtoonde
klinkers in het Fries van de late middeleeuwen tussen ± 1300 - 1550. In hoofdzaak
kwam de verandering neer op het volgende:

• Waar in het Oud-Fries een [a] voorkwam, wordt in het huidige Fries meestal
een [c] gesproken, zoals in het voorbeeld van Oudfries setta, dat in het Nieuw-
Fries sette geworden is.

• Waar in het Oudfries een [c] stond, staat in het Nieuw-Fries meestal niets
meer. Zo is het woord ‘voor’ in het Oud-Fries fore, maar in het Nieuw-Fries
foar, zonder klinker aan het einde.

Dit klinkt misschien niet spectaculair, maar bestudering van het bronnenmateriaal
heeft veel nieuwe kennis over allerlei uitspraakgewoonten in het Fries van die tijd
opgeleverd. Eén van de meest opmerkelijke uitkomsten is dat het Fries in de 15  eeuwe

en later, tot ongeveer 1700 toe, een intonatie had die leek op die van het Noors en
Zweeds: met voor ons oor onverwachte uitschieters in de toonhoogte waarop
sommige woorden gesproken worden.

Naast de al genoemde oorkonden is het middeleeuwse handschrift Unia gebruikt. Het
handschrift bevatte verschillende teksten. De inhoud is alleen bewaard in de vorm van
een afschrift uit de 17e eeuw. Het oorspronkelijke handschrift is spoorloos. Door
vergelijking met de taal in de oorkonde uit 1329 en die uit de periode na 1378, bleek
het mogelijk ongeveer na te gaan wanneer de verschillende teksten in Unia geschreven
waren. Het oudste stuk is van rond 1300, andere stukken zijn in de loop van de 14e

eeuw of begin van de 15  eeuw geschreven. Op die manier konden bepaaldee

ontwikkelingen uit de oorkonden nog verder terug in de tijd gevolgd worden.
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3. Reconstructie van historische ontwikkelingen

Bij de analyse van het taalmateriaal uit de 14  tot en met de 16  eeuw zijn veel feitene e

over de taal uit die tijd en de verandering die zich toen voordeden boven water
gekomen, te veel om hier op te noemen. Ik geef een paar voorbeelden.

Lettergreepevenwicht
Een heel subtiel verschijnsel, dat iedere spreker onbewust vertoont, is het zogenaamde
lettergreepevenwicht. Neem de Nederlandse woorden taken en takken. Beide bestaan
uit twee lettergrepen en beide hebben in de tweede lettergreep een ‘stomme e’ (in
klankschrift [c]). Bij nauwkeurige meting blijken de ‘stomme e’-s in beide woorden niet
helemaal gelijk. Zo is de [c] in taken ongeveer 20% korter dan de [c] in takken. Dat is
niet bewust waarneembaar, maar met meetapparatuur wel vast te stellen. In taken is de
eerste lettergreep lang (lange ‘a’) en in takken kort (korte ‘a’). De lange ‘a’ van taken
neemt wat meer energie van de spreker en daardoor wordt de volgende klinker
automatisch wat korter dan in takken. Dat is lettergreepevenwicht.

Het verschil tussen de twee ‘stomme e’-s valt niet met gewone letters weer te geven.
Maar het wordt anders als in dergelijke woorden een ‘a’ of een ‘e’ voor kan komen.
Neem de volgende twee Oudfriese voltooide deelwoorden:

• Oudfries makad ‘gemaakt’, met twee korte ‘a’-s;
• Oudfries k2apad, ‘gekocht’, met de eerste ‘a’ lang, hier weergegeven door het

streepje op de ‘2a’.

Omdat de eerste klinker in k2apad lang was en die in makad kort, duurde de tweede ‘a’
in k2apad in fractie korter dan die in makad (net als in het taken ~ takken voorbeeld).
Vanaf 1400 werden de onbeklemtoonde ‘a’-s in dergelijke woorden steeds
onduidelijker uitgesproken en begonnen steeds meer op een [c] te lijken. We zien dat
in de spelling uitgedrukt, omdat men die woorden soms met een ‘e’ in de tweede
lettergreep begint te schrijven, bijv. kaepet. Tengevolge van het lettergreepevenwicht
was de onbeklemtoonde ‘a’ in k2apad al iets korter en dus onduidelijker dan die in
makad. Rond 1430 schrijft men daarom overwegend kaepet met een ‘e’, terwijl het
voltooide deelwoord van ‘maken’ dan nog bij voorkeur met een ‘a’ geschreven wordt:
mackat. Dertig jaar later was ook de ‘a’ in mackat verdwenen en tot [c] geworden:
macket. Omdat schrijvers niet schreven zoals het ‘hoorde’ maar zoals het hun in de
oren klonk, was het door een statistiche analyse mogelijk dit onbewuste verschijnsel
te reconstrueren in het Fries van de 15  eeuw.e
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Vocaalharmonie
Een ander curieus verschijnsel is vocaalharmonie. Vocaalharmonie betekent dat
klinkers in verschillende lettergrepen van één woord een beetje naar elkaar toe
bewegen en kenmerken van elkaar overnemen. In het huidige Nederlands en Fries
komt het alleen voor in enkele uitroepen, zoals in (bastaard)vloeken: potverdorie,
getverderrie. In talen als Turks, Fins en Hongaars zijn dit soort klankharmonieën de
regel.

Er zijn verschillende patronen mogelijk. De analyse van het Fries tussen 1300 en 1800
laat verschillende vormen zien. In de oorkondentaal uit de 15  eeuw vinden we o.a. hete

type waarbij een [a] in de tweede lettergreep een [e] (korte ‘è’, zoals in bek) naar zich
toe trekt. Zo wordt Oudfries wessa ‘zijn’ tot wassa. Het woord ‘zaak’ was in het
Oudfries: seke (enkelvoud) - seka (meervoud) en werd in de 15  eeuw: secke - sacka.e

Vocaalharmonie begon al in de loop van de 14  eeuw, maar verdwijnt geleidelijk weere

na 1460. Zo heeft het Fries van 1600 weer wesse ‘zijn’, modern Fries wêze, en niet
*wasse.

Fries als toontaal
Kenmerken als lettergreepevenwicht en vocaalharmonie komen ook in een aantal
Scandinavische dialecten voor. Al die dialecten zijn zogenaamde toontalen, net als het
standaard Zweeds en Noors.

Figuur 3: Het verschijnsel Lettergreep-

evenwicht was niet overal even sterk. De

lengte van de staven in de kaart geven aan

in hoeverre een Oudfriese onbe-

klemtoonde [a], zoals in makad (korte

stamklinker = zwarte balk) en ka2pad

(lange stamklinker = witte balk) nog met

een ‘a’ geschreven werden. In het zuid-

westen wordt de ‘a’ sowieso nog maar

weinig geschreven. In het noord-oosten is

de tegenstelling het scherpst.
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In het huidige Fries en Nederlands ligt niet alleen de klemtoon (meestal) op de eerste
lettergreep, maar de toonhoogte is dan ook het hoogst (toonpiek). In de
Scandinavische toontalen kan de toonpiek op een andere lettergreep liggen dan de
klemtoon. In het Noors en Zweeds komen veel verschillende toonverlopen voor, maar
de oorsprong van het Oudfriese en het Scandinavische toonverloop is waarschijnlijk
dezelfde.

In het Oud-Fries en Oud-Scandinavsch strekt het
toonverloop zich oorspronkelijk uit over de hele lengte van
een woord. Dat betekent dat woorden die uit één
lettergreep bestaan, de klemtoon en de toonpiek op
dezelfde lettergreep hebben. In woorden die uit meer dan
één lettergreep bestaan (meestal zijn dat er twee) ligt de
klemtoon op de eerste lettergreep, maar de toonpiek ligt
ongeveer in het midden (figuur 4) of zelfs iets op de
tweede lettergreep. In het Scandinavisch blijft dat het
uitgangspunt voor alle woorden.

In het Fries werden al voor het jaar 1200 alle onbeklemtoonde klinkers tot ‘stomme
e’ ([c]), behalve de [a]. Omdat de [c] de kortste klinker is van allemaal, is het lastig om
op die [c] een toonpiek te maken. En omdat de [c] zo kort is, wordt de voorafgaande
klinker een fractie langer (omgekeerde werking vanlettergreepevenwicht). Zo komt
de toonpiek haast vanzelf op de eerste lettergreep terecht.

Door deze ontwikkeling hadden in het Oud-Fries alle woorden dezelfde
beklemtoning als in de huidige taal - namelijk klemtoon en toonpiek liggen op
dezelfde lettergreep - behalve als de tweede lettergreep een [a] was. Dit bijzondere
toonverloop is de mogelijke verklaring voor de bijzondere rol van die ‘a’, bijvoorbeeld
bij de vocaalharmonie.

Het Oudfries kende veel gevallen waarin verschil in betekenis gemaakt werd door de
letter ‘a’ (met het bijzondere toonverloop). Een voorbeeld is het werkwoord ‘zijn’:
wesen (voltooid deelwoord) - wesan (vorm van het hele werkwoord). Toen de
onbeklemtoonde ‘a’ een [c] werd (dus wesan werd ook wesen) was het enige verschil
tussen de vormen van het werkwoord het verschil in toonverloop. Dat verschil werd
zo van een bijkomstig uitspraakverschijnsel tot drager van betekenissen in de
grammatica. Op dat moment was het Fries een echte toontaal geworden, net als nu
nog Noors en Zweeds, maar ook Limburgs en Luxemburgs. Het afwijkende
toonverloop in sommige woorden is in het Fries in de 18  eeuw verdwenen.e

Figuur 4: Toonverloop in

het Oudfriese woord dora

‘deuren’.
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5. Modellering van taalverandering

Model 1: Klinkerverzwakking

Kern van de analyse was de verzwakking van de Oudfriese [c] en [a]. Dat bleek een
geleidelijke ontwikkeling te zijn geweest. In de onderstaande tabel valt af te lezen
wanneer de onbeklemtoonde Oudfriese klinkers verzwakten. De jaartallen zijn
gemiddelden, want zo’n verandering neemt doorgaans 1 à 2 generaties (30-60 jaar). Dit
is het globale beeld. Op detailnivo zijn er allelei verschillen, o.a. tussen de verschillende
delen van Fryslân.

Oud-Fries Middel-Fries

(± 1450)

Modern-Fries

(± 1650)

jaar van

verzwakking

‘blijft’ bil2i ve th blyft bliuwt 1300

‘komt’ kume th komt komt 1350

‘voor’ f2ore foer foar 1390

‘gekocht’ ka2pad kaepe t keape  (thans koft) 1410

‘zaak’ seke seck(e ) sek (thans saak) 1450

‘gemaakt’ makad macka t makke 1460

‘kopen’ ka2pia kaepia keapje 1480

‘zijn’ wesa wessa wezze  (thans wêze) 1500

Tabel 1: De gemiddelde jaren van de verzwakking van de onbeklemtoonde klinkers (vet).

In de gangbare taaltheorieën is de onbeklemtoonde ‘a’ in ka2pad niet anders dan de
onbeklemtoonde ‘a’ in makad. Beide zijn korte klinkers en de taalgebruiker hoort ook
geen verschil tussen beide. Zo is het niet mogelijk om te voorspellen wanneer welke
klinker gevoelig is voor verzwakking.

Met meetapparatuur kan bij huidige sprekers een verschil gemeten worden in
vergelijkbare gevallen als het taken ~ takken-voorbeeld (lettergreepevenwicht). Ik ben
ervan uitgegaan dat de menselijke stem niet wezenlijk veranderd is sinds de
middeleeuwen. Om de verschillen in het Oud-Fries te begrijpen, heb ik gekeken naar
metingen die in het heden gedaan zijn. Dat levert de volgende getallen op:

• Een [a] is in totaal ongeveer 40% langer én luider dan een [c];
• De lengte van de ‘e’ in kumeth ‘komt’, die nog gevolgd wordt door een

medeklinker (th), is ongeveer 80% van de slot-‘e’ in seke ‘zaak’;



 Dat de logaritme van de klanksterkte genomen wordt, hangt samen met een4

algemeen menselijk patroon van waarnemen, dat we ook terugzien bij toonhoogten (elke

octaafsprong is een verdubbeling van frequentie) of geluidssterkte (elke stap in de

decibelschaal, betekent 10x zo hard).
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• Een onbeklemtoonde klinker die voorafgegaan wordt door een lange klinker is
ook zo’n 80% van de lengte van een klinker die volgt op een korte klinker
(lettergreepevenwicht).

Met behulp van deze cijfers kan de sterkte van de onbeklemtoonde klinkers in tabel
1 berekend worden. Zetten we die sterkte uit tegen jaar van verzwakking van de
onbeklemtoonde klinkers dan blijkt daartussen een vrijwel lijnrecht verband te
bestaan (figuur 5).  De berekende klinkersterkte verklaart 95% van he verloop. Dat4

doet het vermoeden rijzen dat we hier met een rechstreekse oorzaak te maken
hebben.

Model 2: de ‘calculerende’ taalgebruiker

Het tweede model gaat uit van de wederkerigheid van taal. Iedere spreker is ook
luisteraar en zal als spreker onbewust rekening houden met hoe iets bij de luisteraar
overkomt. Wat hoort de spreker om zich heen, wat is gewoon en wat is begrijpelijk?
Daarbij moet de spreker ook rekening houden met ‘ruis’ (bijvoorbeeld
achtergrondgeluiden). Niet elke klank komt precies aan bij de luisteraar zoals bedoeld
door de spreker.

Figuur 5: De verzwakking van onbeklemtoonde Oudfriese

klinkers in de tijd (y-as) uitgezet tegen de sterkte van het signaal

volgens moderne metingen (x-as).
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In het model schat de taalgebruiker - onbewust - zijn of haar kansen in om iets zo te
zeggen dat het een beetje gewoon en herkenbaar klinkt en tegelijk eenduidig van
betekenis is. Als de keuze tussen ‘gewoon’ en ‘eenduidig’ niet tot dezelfde uitkomst
leiden, kiest de taalgebruiker toch niet automatische voor de duidelijkste vorm. Die
zou bijvoorbeeld te overdreven kunnen klinken. Het model berekent hoe vaak de
varianten voorkomen en hoe eenduidig ze zijn. Op basis daarvan wordt berekend hoe
groot de kans is dat de spreker een variant kiest.

Het model onderzoekt de uitgangen van het werkwoord ‘hebben’ in het hele
werkwoord en de eerste persoon enkelvoud (de ‘ik-vorm). Die vormen verschilden
alleen maar in de klinker van de uitgang. Het hele werkwoord was in het Oud-Fries
(1400) habba, de 1  persoon enkelvoud habbe. In 1550 was habbe de vorm van het helee

werkwoord geworden en hab de vorm van de 1  persoon enkelvoud. Hoe gingen diee

vormen in de praktijk in elkaar over en hoe maakten sprekers hun keuze?

Figuur 6 toont de uitkomsten van het model. Het model begint met de Oudfriese
situatie en voorspelt dan vervolgens hoe vaak bijvoorbeeld de vorm habbe gebruikt
zal worden als vorm van de eerste persoon enkelvoud of als vorm van het hele
werkwoord. Voor 1430 betekent habbe nog bij voorkeur de vorm van de 1  persoone

Figuur 6: Het model voorspelt een verloop van de

ontwikkelingen van hab - habbe - habba. In de grafiek wordt

getoond hoe vaak en wanneer de vorm habbe in welke betekenis

voorkomt in de oorkonden en wat de voorspellingen van het

rekenmodel zijn. 
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enkelvoud (> 80% in het eerste tijdvak). In het derde tijdvak (1460-1490) komt in die
betekenis bijna alleen nog hab voor. Vervolgens wordt habbe steeds vaker gebruikt als
vorm van het hele werkwoord, om in het laatste tijdvak uit te komen op ongeveer
60% (naast nog 40% habba).

Vergelijking van de cijfers uit de oorkonden met de berekende waarden laten een
sterke gelijkenis zien (8 van de 10 punten zijn vrijwel precies) . Het model is dus in
staat om ongeveer 150 jaar vooruit de toekomst met redelijke nauwkeurigheid te
voorspellen, enkel en alleen op basis van de beginsituatie, een schatting van de ‘ruis’
en een simpel kansmodel om de keuze van sprekers te benaderen.

6. Gevolgtrekking

Het Friese materiaal uit de late middeleeuwen bleek zeer geschikt voor het maken van
nauwkeurige reconstructies van taalverandering en taalvariatie. Met die gegevens
konden modellen van taalverandering getest worden. Beide modellen ondersteunen
het idee van taal als een deterministisch, dynamisch systeem. De modellen bestaan uit
onderdelen die meetbaar zijn. Door te kijken hoe die onderdelen onderling op elkaar
inwerken kan een voorspelling gemaakt worden van de toekomst. In het eerste model
zelfs over 200 jaar, in het tweede model over goed een eeuw.


